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قصة اجتماعية ألطفالنا من ذوي التوحد تساعدهم 
 على فهم ما يجري حولهم

 ما هو فيروس كورونا ؟؟؟ 



 

األخوة واألخوات أولياء األمور والمعلمين 
 ..……ومقدمي الرعاية 

 

 هذه قصة اجتماعية قصيرة مصورة حول فيروس كورونا

وبطبيعتها كقصة اجتماعية فهي تقدم معلومات محددة 

 وبسيطة جدا 

وال تصلح لالستخدام كوسيلة لتشخيص االصابة 

 بالفيروس ال قدر هللا

 الهدف منها
 

إعطاء ابناءنا من ذوي التوحد فكرة بسيطة عما يدور 
 حولهم

والشرح لهم عن سبب انقطاعهم عن الذهاب 

 لمراكزهم

 اضافة الى
 

بعض التوجيهات لهم بخصوص التعامل مع هذا 
 الفيروس والوقاية من االصابة به

 ولجعلهم يشعرون بالمزيد من األمان واالطمئنان

 نسأل هللا أن يرفع هذه الغمة عن البالد والعباد



 

 ما هو فيروس كورونا ؟؟؟

  



فيروس كورونا هو فيروس ضار 

 يجعل الناس يمرضون

 91 –ويسمى ايضا كوفيد 



األشخخصخخاذ الخخذيخخن 

لديهم فيروس كخورونخا 

 ..…يمكن أن يصابوا بخ 

 

ارتفاع في درجة 

 الحرارة 

 

 

 التهاب في الحلق

 سعال جاف

 

 

 

 ضيق في التنفس



معظم األشخاص المصابين بفيروس كورونا 

عليهم البقاء في المنزل حتى تتحسن 

 حالتهم 

بعض األشخاص المصابين بفيروس كورونا 

سوف يذهبون للمستشفى حتى تتحسن 

 حالتهم 



بامكاني المساعدة في ايقاف انتشار 

الجراثيم من خالل المداومة على غسيل 

 يدي بالماء والصابون

احتاج لغسيل يدي بعناية ولوقت كافي 

ألضمن تنظيف المنطقة بين أصابع يدي 

 وكامل يدي  االثنتين بشكل جيد

اذا لم يكن باستطاعتي استخدام الصابون 

 فبإمكاني استخدام معقمات اليدين



لن يكون هناك 

دوام في المركز 

 ...…لمدة 

 

………………. 

 

سوف نرجع للدوام في 

 المركز مرة اخرى 



 

سوف أبقى في 

المنزل طالما 

 المركز مغلق 

 

سوف أقوم  

بواجبات المركز أثناء 

 تواجدي في المنزل



 

أنا أعرف أنني  

بأمان وال داعي 

 للشعور بالخوف  

 

سوف أكون أمناً  

وسعيداً في المنزل 

 مع عائلتي 



 

لن أتمكن من الذهاب الى 

 األماكن التي أحبها حالياً 

 

عندما نتخلص من فيروس كورونا سوف 

أتمكن من الذهاب الى األماكن التي 

 أحبها ثانيةً 



 :إعداد 
 منذر حمدهللا. د

 المشرف الفني لمركز األمير ناصر بن عبد العزيز للتوحد  
 :المرجع

https://www.ppmd.org/wp-content/uploads/2020/03/The-Corona-Virus-Free-

Printable-Updated-2-The-Autism-Educator-.pdf  
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